
ca önerilerek Odalarca uygulamaya koaulaa, §Mm
standartlarına uygunluğunu saf la-rlar.

Madde 14 —- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı
davranışları görülenler, ilgili Odaların onur kurullarınca
cezalandırılırlar,

TTöttetmeUgto Yürürlüğe Girmesi t
Madde 15 — Bu yönetmelik TMMOB Genel Kuru-

lunca kabul edildikten ve yayınlandıktan sonra yürürlü-
ğe girer.

Madde 16 —» Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle»
11.6.1974 tarihli OMDU yönetmeliti yürürlükten kal.
kar,

YttnetmeHgiıı tJygulaııması :
Madde 11 — Bu yönetmelifi TMMOB ve bağlı Oda-

ları ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yürütür.

!JLM.Ö.B. BÎUBKtŞttJK -
EKSPERLİK - HAKEMLİK VE

TEKNİK M Ü P L V I B L İ K
YÖNETMElMÎ

Yürürlük TariM t 8.19.1081
Kiwrar No •: 81/54

BÖLÜM -1

AMAÇ*
Madde, 1 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB)'ne baflı Olda üyelerinin, özel kesim ya
da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları
üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmet-
lerinin koşullan, ücretleri, ödeme biçimleri ve iligki-
ler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır,

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmet«
lerrain nitelikli ve etkili bir şekilde yapılması,, üyelerin
hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır,

DAYANAK :
Madde. % — Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı
TMMOB Yasasının 2/b,c maddesi hükümlerine dayanıla.
rak çıkartılmıştır.
KAPSAM;
Madde. 3 — Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik,
eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanJarm*
daki mühendislik ve mimarlık hikmetlerinde uygula-
nır,
Madde, 4 — Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mü,
hendislik ve mimarlık hiMnetleriııi TMMOB ve bafh
Odalarınca tesbit edilen mühendia ve mimarlar yap-
maya yetkilidirler,

BÖLÜM - %

HlZMEiXtN YÜBÜTÜiaOESÎNBE.IJYIJI^LOAK ESAS.
LAB:
Madde. 5 — Bu yönetmelitin mali hükümlerini TMMOB
yönetim kurulu her yü yeniden düzenler ve ilan eder*

Odalar, kendilerine karp sorumluluklarım yerme ge-
tirmiı olan tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasından
seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek
üyelerinin listesini hazırlayarak TMMOB'ne gönderir
ve TMMOB Genel SekreterUfi bu listeleri müracatlar-
da kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl
aralık ayı içerisinde valiliklere gönderir.
Madde* % — Mahkemelerin özel ihtisası gerektiren ko-
nulardaki bilirkişi, eksper ve hakem istekleri, ilgili
ihtisas alanları dikkate alınarak, TMMOB Genel Sek-
reterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulunun oluru alına-
rak yerine getirilir.

B&LÜM-S

MALİ HÜKÜMJLEBI

Mfedde,7 — BUMKlStütK:
Bilirkiglik hizmeti bilim teknik ve ekonomik

sahalarda belirtilen konulardan isteneni» mahallinde
ya da dosya üzerinde inceleme yaparalc fiyat takdiri»
kıymet, nitelik, kusur ve durum tesbiti iğim rapor
tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışında*
ki hususların tayin ve tesbitinin yapılmasıdır,

BtLİRKlSİIJiv ÜOBBTÎ t
a) H,M.U,K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka-

nunu), O,M,XJ.K. (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu)
ve İstimlak Yasmsı vb. gereğince mahkemelerde ya da
duruşmalarda ücretler:

— Kaybettiği i| süresi için alacaf ı tazminat,
— İnceleme ve yolculuk «masrafları*
— Çalışmasıyla uygun ücreti

dikkate alınarak hakim tarafından tesbit edilir*
b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahısların doğ-

rudan bilirkişilik istemlerinde:
1, Büroda dosya üzerinden düzenlemen raporlarda

en az 4,000,w TL ücret alınır,
2, Arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlar-

da, araMde geçen hergün için 5,000,. TL eklenmek İkıere
rapor bapna 4#0(HX -TL ücret almır*

3> Mahkemelere açıklama yapılması halinde her
celse veya ek açıklama için en az i .^0, TL üoret tak-
dir edilir,

4. Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye,
deney, teknik resim vb, masrafları ayrıca ödenir»

5, Arazide ya da büroda bir defasında birren çok
doayanın incelenınesi durıımlarında iû dosyaya kadat
dosya bağına en az 2,000. -TL Ödenir. 10 dosyadan
fazlası iğin dosya başına en az 1,000,- TL Ücret ilavesi
yapıhr.

Mwääm, 8 — EKSPHELİK:

Mahallmde ya da dosyalarmdà gerekli incelemeyi
yaparak kıymet takdiri fiyat tesbiti ve benzerleri üe
ilgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır.

EKSPEBLtK 'ÜCMMTUmMt i

Mt: İncelenen meta tutarı,
Çg: Çahfilan gün sayısu
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BÖLÜM-4

CM.tJJC, Tahkim sözleşmesi gerefiace taraflar
aramndaki anlapnazlıfm gözümündeki mühendislik ve
mimarlık hizmetidir.

HAKEMÜK VüBMmJEmfLı

Hakemlik ücretleri H,M,U,K/nda belirtilen esas-
lara tabidir.

Madda 10 — TEKNİK MÜŞAVÎM^K:

Mühendislik ve mimarlık hizmetine ait herhangi-
bir konuda bilim ve teknig-e uygun olarak hizmetin
yapılmasına fikren katkıda bulunulmasıdir,

î | in niteliği ve mali boyuttan ile çalifma koşulları
v© aüreM dikkate almaraJte TMMOB Genel Sekreterli-
paee tesbit edilir.

Madde, İl — BİlîrMşiİik, eksperlik ve hakemlik gibi
hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ay-
rıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin gideritoegi iğin
verilecek ek raporlar iqln ayrıca ücret ödenmez, An-
cak, bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi ha-
linde, zorunlu giderler ödenir,

Madde. 12 — Bilirkişilik ve hakemlik istemleri, Birlik
Genel Sekreterliğince izlenir Mu hizmetler karşılığı
alman ücretlerin yüzde 10'u bilirkifîlik ve hakemlik
yapan üyelerce TMMOB'ne ödenir.

Madde. 13 — Eksperlik ve teknik müşavirlik hizmet-
lerinde, yapılan ipn durumuna göre TMMOB Genel
Sekreterlifmce tahmin editen ücretin %40'ı avans
olarak almır. Tamamlanan işlem sonrasında kesinleşen
ücrete göre avans tamamlanır ve bundan sonra rapor
istem sahibine TMMOB Genel SekreterUfince veriür.
Ücretin yüzde 4O'ı görevi tamamlayan üyeye verilir.
Yüzde 4O'ı ilgili Oda ya da Odalara verilir. Yüzde 20*si
ise Birlik hissesi olarak alıkonur»

Madde* 14 — Özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel
Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; tek
bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda yönetim kurulu-
»a, birdea gök Odayı ilgilendiriyorsa Birlik Yönetim
Kuruluna sevkedilir.

Madde, 15 — Bu yönetmelik hükümlerini
yönetim kurulu yürütür.

TMMDB

Madde 16 — Bu yönetmelik, Birlik Yönetim ICurulu*
nun kabulü tarihinden itibaren yürürtüg-e girer.
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Es: Çalî§an eksper àwymt,
A : 1982 yılı için (4000. TIı)

olmak üzere:
a) 10.000.000*« TL'na kadar:

Mt
İ s x (Çgx A) -f (2xA) + < — — — )

1000
b) 50,000.000,- TL'na kadar :

Mt-10,000,000
Es x (Çf x A) •+ "(ExA) + ( — . — — ' )

1000
o) 50,000.000. *TLı ve daha yukarısı iğin :

Mt-10,000,000
Bg x (ÇgxA) + (4xA) + 2 K (——... .. -) .

1000
formülleri ile hesaplanır,

Madde. 9 — HAKEMLİK:

GKNEL HÜKÜBttEB:

MÜŞA¥İKLİK ÜOREOTjmt:




